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LID EUREGIOJAZZ

Geachte bezoekers van onze concerten en jazznight en andere jazzliefhebbers,
Het is zo de gewoonte aan het einde van ieder seizoen even terug te blikken.
Was het een goed seizoen? Eigenlijk ja en nee.
Ja: omdat de aangeboden muziek van uitstekend gehalte was, hetgeen een pluim
op de hoed van onze muziekcommissie verdient. De Jazznight was toch weer het
hoogtepunt, maar ook onze maandelijkse concerten waren goed verzorgd en
natuurlijk valt het ene orkest beter in de smaak als het andere en dat moet ook zo
blijven.
Nee: omdat het aantal bezoekers zowel van de maandelijkse concerten als van de
Jazznight te wensen overlaat en het aantal donateurs niet of nauwelijks groeit.
De financiële resultaten van de Jazznight 2014 waren door een flink subsidie
pakket ongeveer neutraal. Helaas is in de sector subsidies geen verbetering te
constateren. Ook de financiële resultaten van de concerten zijn negatief waardoor
onze reserves snel minderen. Verschillende acties hebben niet tot de beoogde
resultaten geleid. Voor allen die onze Jazzclub ondersteunen c.q. bezoeken onze
hartelijke dank.
Wij doen een beroep op alle donateurs om de donatie, waarover zij in juli een
bericht ontvangen, zo spoedig mogelijk te voldoen zodat wij onze administratie
vóór 01 september weer gereed hebben. Wij hopen u weer een mooi seizoen te
kunnen aanbieden. Tot eind december is het programma rond, aan het tweede
deel, inclusief de Jazznight wordt gewerkt.
Wij wensen u een fijne zomer.
Het Bestuur.
PROGRAMMA JAZZCLUB ZUID-LIMBURG TOT EIND 2014
Zat 04-10
Orleana Jazzband
20.30 u
Zat 01-11
Thomas L’Etienne N.O. Friends
20.30 u
Zat 29-11
Sunset Swing
20.30 u
Zon 28-12
Trio Harry Kanters welcoms
Engelbert Wrobel
14.00 u
PODIUM TREFCENTER AMICITIA, MARKT 9, HOENSBROEK

Voor feesten, koffietafels
en vergaderingen
Feesten vanaf € 17,95 a.i.
www.amicitiahoensbroek.nl
Markt 9-10 Hoensbroek
045212999, 0611332365

